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  و�ر�اتهالسالم علیكم ورحمة هللا
 .�سم هللا الرحمن الرحیم

ن لهـم الحمد هلل رب العـالمین، وصـلى هللا وسـلم علـى نبینـا محمـٍد وعلـى آلـه وصـحبه والتـا�عی 
 �إحساٍن إلى یوم الدین.

ـَمُنـوا اْدخُ {َ�ـا َأیَُّهـا الَّـِذیَن آ قولـه تعـالى:: "-رحمـه هللا تعـالى–قال اإلمام ابن �ثیٍر  ْلِم ُلـوا ِفـي السِّ
ْیَطاِن ِإنَّـُه َلُكـْم َعـُدوٌّ ُمِبـینٌ َكافَّ  َنـاُت ْن َ�ْعـِد َمـا َجـاَءْتُكُم الْ  َزَلْلـُتْم ِمـَفـِإنْ  * ًة َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ َبیِّ

َ َعِز�ٌز َحِكیٌم}  ].٢٠٩-٢٠٨[البقرة:َفاْعَلُموا َأنَّ للااَّ
ســالم �أخــذوا �جمیــع عــرى اإلأن  اده المــؤمنین �ــه المصــدقین برســولها عبــتعــالى آمــرً هللا �قــول 

 وشرائعه، والعمل �جمیع أوامره، وترك جمیع زواجره ما استطاعوا من ذلك.
ـو ، وطاو ، ومجاهدٍ قال العوفي، عن ابن عباسٍ  ابـن دي، و س، والضـحاك، وعكرمـة، وقتـادة، والسُّ

ْلِم}ز�د، في قوله:   ".�عني: اإلسالم ]٢٠٨[البقرة:{اْدُخُلوا ِفي السِّ
العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه وصـحبه الحمد هلل رب 

 أجمعین، أما �عد...
َفـِإْن  ُؤُهْم ِلِكَتاِب للااَِّ اَأْقرَ  َیُؤمُّ اْلَقْومَ «السلم هنا ُیراد �ه اإلسالم، ومما یدل له حدیث المسعود البدري 

ــَأْعَلُمُهمْ  ــَواًء َف ــَراَءِة َس ــي اْلِق ــاُنوا ِف ــنَّةِ َك وأن  �عنــي إســالًما، »هم ســلًمافأقــدم« قــال:إلــى أن  » ِ�السُّ
، هللالدخول في اإلسالم �افة �عني ُیدَخل فیه �جمیـع مـا یتطلبـه اإلسـالم، فاإلسـالم هـو االستسـالم 
هـواه التوحید واالنقیاد له �الطاعة والخلوص من الشرك، فال یتخیر اإلنسان من شرائع اإلسالم مـا ت

لــى و�أخـذ اإلســالم �افــة، و�أخـذه �قــوة ال ع ،مــا ال تمیـل إلیــه، و�نمــا یـدخل فــي الســلمنفسـه، و�تــرك 
التراخي، وال یتبـع خطـوات الشـیطان وتصـو�ر الشـیطان، وتأو�ـل الشـیطان؛ ألننـا نسـمع مـن �عـض 

أنه في حقیقة أمره یتبع هواه، فتجده إذا لم تمـل  -مع األسف–المسلمین، ومن �عض طالب العلم 
م حسـب هـواه، ثـ�ٍر من األمور تجده یبحث في األقوال، و�تتبع الرخص، وأحیاًنـا ُ�فتـي نفسه إلى أم

یبحث عن المبرر لهذا الفتوى، واألصل أن �عرف الحكم بدلیله قبل �ـل شـيء سـواٌء وافـق هـواه أو 
 خالف هواه.

لعلــم، أمـا إذا أفتـى �مســألة أو عمـل �مســألٍة ال �عـرف دلیلهـا، ثــم ذهـب یبحــث عنـه فـي أقــوال أهـل ا
وهــذا �ســتوي فیــه مــا إذا �انــت فتــواه أو عملــه فیــه شــيء مــن الضــعف أو مــن القــوة، المقصــود أن 

 األصل اتباع الدلیل والعمل �الدلیل.
وتقــرؤون عمــن �كتــب اآلن فــي مواقــع التواصــل والوســائل تجدونــه إذا أفتــي هــو أو مــن یتبعــه تجــده 

حـث عـن المبـرر لهـذا العمـل، ولـو ُسـئل عـن أو عمـل �عمـٍل تجـده یب ،یبحث عمَّا ُیبرر هذه الفتـوى 
ه مـن رأى أن هـذه المسـألة حكمهـا غیـر مـا أفتـى �ـ ،وُأخِبـر بـدلیلها ،هذه المسألة قبل أن ُ�فتـي فیهـا

 غیر دلیل.
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اتباع الهوى �ثیر، و�ان النـاس علـى حـزٍم وعـزم �أخـذون هـذا الـدین �قـوة، ثـم �عـد  ،وعلى �ل حال
لـى األقـوال مـن غیـر تقـوى، ومعرفـة �عـض األحكـام مـع شـيٍء ذلك بدأ التراخي، وسببه االطـالع ع

 من التساهل في الدین، �هللا المستعان.
ولذا تجدون ممن ینتسب أو �عـض مـن ینتسـب إلـى العلـم مظـاهر الفسـق علیـه ظـاهرة، و�ذا ُنـوِقش 

 مـرقال: التقـوى هاهنـا، هـذا تنـاقض، لـو قیـل لـه: عـرِّف التقـوى؟ مـا وسـعه إال أن �قـول: فعـل األوا
هــل هـذا مــن التقـوى؟ وفــي  ،واجتنـاب النــواهي، طیـب عملــك هـذا الــذي ظـاهٌر علیــك ممـا ُ�عــد فسـًقا

 النها�ة تقول: التقوى هاهنا، أین التقوى وأنت تفعل المعاصي، وتترك الواجبات؟!
ــنه اإلمــام أحمــد وجمــٌع مــن أهــل العلــم  ــلُ «وفــي الحــدیث الــذي حسَّ ــنْ  اْلِعْلــمَ  َهــَذا َ�ْحِم ٍف ُكــلِّ َخَلــ ِم

ولــو عــرف  ،فمــا �حملــه الُفســاق هــو فــي حقیقتــه لــیس �علــم، فالــذي �عمــل المعصــیة جاهــل »ُعُدوُلــهُ 
ـــــِذیَن �َ حكـــــم هـــــذه المعصـــــیة بـــــدلیلها، فهـــــو جاهـــــل  ِ ِللَّ َمـــــا التَّْوَ�ـــــُة َعَلـــــى للااَّ ـــــوَء ْعَمُلـــــونَ {ِإنَّ  السُّ

ام، ولـو لـة مـا �عرفـون األحكـلیس معنى أن هؤالء الذین �عملـون السـوء �جها ]١٧[النساء:ِ�َجَهاَلٍة}
 ن من �عـرف الحكـم ال تو�ـة لـه، تو�تـه مقبولـة �شـروطها �إجمـاع أهـل العلـم، فـدلإقیل بذلك لقیل: 

 على أن الجهل هنا هو مخالفة األمر وارتكاب المعصیة.
ابـن عبــد البــر قــال: �ــل مــن �حمــل العلــم فهــو عـدل، �یــف؟ ومــا ُیــرى فــي الواقــع ممــن �حمــل العلــم 

ًمـــو�عـــرف األح ، و�كـــون حینئـــٍذ معنـــى اكـــام وهـــو لـــیس �عـــدل فـــي حقیقـــة األمـــر؛ ألنـــه یرتكـــب ُمحرَّ
ه �ـالحدیث األمر للعـدول �حمـل العلـم، وتـرك المجـال للُفسـاق �ـأن �حملـوا شـیًئا مـن العلـم ُ�ضـللون 

 �أنه قال: لیحمل هذا العلم من �ل خلٍف عدوله؛ ولذا �قول الحافظ العراقي: ،الناس
 مـــــن ُعنـــــي والبـــــن عبـــــد البـــــر �ـــــل

  
ــــــــوهن  ــــــــم ی ــــــــم ول ــــــــه العل  �حمل

ــــــــول المصــــــــطفى  ــــــــه عــــــــدٌل �ق     فإن
          

ــــا  ــــم لكــــن خولف  �حمــــل هــــذا العل
ابن عبد البـر مـا ُووِفـق علـى �المـه؛ ألن الواقـع یـرده، والحـدیث مختلـٌف فـي تصـحیحه وتضـعیفه،  

 لكن اإلمام أحمد مال إلى تحسینه، ووافقه جمٌع من أهل العلم.
 . نعم

ـــــال ال" ـــــس: وق ـــــن أن ـــــع ب ـــــة، والر�ی ـــــو العالی ـــــاس، وأب ـــــن عب ـــــي ضـــــحاك، عـــــن اب ـــــوا ِف {اْدُخُل
ْلِم}  ".ا: الموادعةوقال قتادة أ�ًض  ،�عني: الطاعة ]٢٠٨[البقرة:السِّ

 .عني: السالم والمسالمة والموادعةالسالم �
ـــه:" ـــًة} وقول لر�یـــع، ، ومجاهـــد، وأبـــو العالیـــة، وعكرمـــة، واقـــال ابـــن عبـــاسٍ  ]٢٠٨[البقرة:{َكافَّ

ألعمـال اا، وقال مجاهـد: أي اعملـوا �جمیـع دي، ومقاتل بن حیان، وقتادة والضحاك: جمیعً والسُّ 
 ووجوه البر.
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بـن  دممـن أسـلم مـن الیهـود وغیـرهم، �عبـد هللا بـن سـالم، وأسـ وزعم عكرمة أنها نزلت في نفـرٍ 
قومـوا �وأن فـي أن �سـبتوا،  -صـلى هللا علیـه وسـلم-وطائفة استأذنوا رسـول هللا  وثعلبة ُعبید،

 فأمرهم هللا �إقامة شعائر اإلسالم واالشتغال بها عما عداها. ،�التوراة لیالً 
ع تمـام م�ر عبد هللا بن سالم مع هؤالء نظر، إذ یبعد أن �ستأذن في إقامة السبت، وهو وفي ذِ 

 ".إ�مانه یتحقق نسخه ورفعه و�طالنه، والتعو�ض عنه �أعیاد اإلسالم
اة تحیل أن �سـتأذن عبـد هللا بـن سـالم فـي إقامـة السـبت أو أن �قـوم �ـالتور ما معنـى هـذا الكـالم؟ �سـ

�الجنــة، ثــم  -علیــه الصــالة والســالم–�عــد أن أســلم، و�ســالمه معــروف ومشــهور، وشــهد لــه النبــي 
 . "وهو مع تمام إ�مانه یتحقق نسخه ورفعه و�طالنهقال: "

 طالب:........
 السبت؟ 

 طالب:........
 نسخه.إ�مانه إًذا بتحقق 

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
 وهو مع تمام إ�مانه بتحقق نسخه، إ�مان عبد هللا بن سالم.

 طالب:........
ه "نسـخ بتحقـق، �عني: عبـد هللا بـن سـالم" وهو مع تمام إ�مانهلكن بتحقق نسخه " "یتحقق"عندنا 

 .  ما ُذكر �له وسواًء �ان السبت أ" ورفعه و�طالنه، والتعو�ض عنه �أعیاد اإلسالم
ــه:" ــل قول ــًة} ومــن المفســر�ن مــن �جع ــ حــاالً  ]٢٠٨[البقرة:{َكافَّ ــداخلین، أي: ادخل ــي مــن ال وا ف

شـرائع عب اإل�مـان و أن �عملـوا �جمیـع ُشـ �لهـم والصحیح األول، وهو أنهـم أمـروا ،اإلسالم �لكم
 ا ما استطاعوا منها. جد�  اإلسالم، وهي �ثیرةٌ 

برنـي أخقـال: أخبرنـا أحمـد بـن الصـباح، قـال: نا علي بن الحسـین، قال ابن أبي حاتم: أخبر كما 
عن  حدثني محمد بن عون، عن عكرمة، قال: حدثنا إسماعیل بن ز�ر�ا،قال: الهیثم بن �مان، 

ْلِم َ�افًَّة}ابن عباس:  �عنـي  ،ذا قرأها �النصـب�] ٢٠٨قرة:[الب{َ�ا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّ
ائع التـي أهل الكتاب، فإنهم �انوا مع اإل�مان �اهلل مستمسكین ببعض أمـر التـوراة والشـر  مؤمني

ــًة}أنزلــت فــیهم، فقــال هللا:  ــْلِم َ�افَّ ــوا ِفــي السِّ لــوا فــي شــرائع دیــن �قــول: ادخ ]٢٠٨[البقرة:{اْدُخُل
 ".محمد صلى هللا علیه وسلم

شیاء �ما هو شأن �عض المبتدعة عموم من أسلم أو اهتدى على شيٍء سابق تبقى معه �عض األ
إذا اهتدوا یبقى معهم من أصول البدع السـا�قة مـا ال �سـتطیعون دفعـه إال مـع طـول الوقـت أو مـع 
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�ما قیل في أبي الحسن األشعري، رجع عن مذهب  ،-جلَّ وعال–العز�مة والصدق واللجأ إلى هللا 
نَّة، لكن �قیت عنده أشیاء ُیـ در�ها مـن قـرأ المقـاالت واإل�انـة ُیـدرك أنـه المعتزلة إلى مذهب أهل السُّ

نَّة.  لیس من األصل على مذهب أهل السُّ
�مـا �سـود فیهـا مـن المقـاالت ومـن المـذاهب،  -بهـذه البیئـة-و�ذلك من عـاش فـي بیئـة وتـأثر فیهـا 

فإنه یبقى عنده شيء، من نظر في �تب الشو�اني والصنعاني وجد أن تأثیر البیئة موجـود، ولكـن 
 الفــه ســواءً وأن یتــرك �ــل مــا خ ،لم، وعلــى العــالم، وطالــب العلــم أن �أخــذ هــذا الــدین �قــوةعلــى المســ

 . كان �بیًرا أو صغیًرا
بكم وحسـ ،اوال تـدعوا منهـا شـیئً  ،-صـلى هللا علیـه وسـلم-�قول: ادخلوا في شرائع دین محمـد "

 اإل�مان �التوراة وما فیها.
ْیطَ وقوله:  واجتنبوا ما �أمر�م �ـه ، تأي: اعملوا الطاعا ]٢٠٨[البقرة:اِن}{َوال َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّ

ـوِء َواْلَفْحَشـاِء َوَأْن َتُقوُلـوا عَ الشیطان فــ  ]، ١٦٩[البقرة:ْعَلُمـوَن} َمـا َال تَ َلـى للااَِّ {ِإنََّمـا َ�ـْأُمُرُكْم ِ�السُّ
ـــِعیِر}و ـــْن َأْصـــَحاِب السَّ ـــوا ِم ـــُه ِلَیُكوُن ـــْدُعو ِحْزَ� ـــا َی َم ـــال:]؛ ولهـــ٦:[فاطر{ِإنَّ ـــُدوٌّ  ذا ق ـــْم َع ـــُه َلُك {ِإنَّ

 ".]٢٠٨[البقرة:ُمِبیٌن}
ـــْیَطاَن َلُكـــْم َعـــُدوٌّ َفاتَِّخـــُذوُه َعـــُدو�ا} ل �ثیـــر مـــن المســـلمین فـــي ومـــع األســـف حـــا ]٦[فاطر:{ِإنَّ الشَّ
ل لهم جون و�تبعونـه، و�سـتدرجهم �خطواتـه و�تـدر  ،وُ�ملي لهم ،العصور المتأخرة تجد الشیطان ُ�سوِّ

 . -�هللا المستعان-ها مع
 قال مطرف: أغش عباد هللا لعبید هللا الشیطان."

َناُت} وقوله: أي: عدلتم عن الحق �عد ما قامت  ]٢٠٩[البقرة:{َفِإْن َزَلْلُتْم ِمْن َ�ْعِد َما َجاَءْتُكُم اْلَبیِّ
 حكـیمٌ  ،لـب، وال �غلبـه غافـي انتقامـه، ال �فوتـه هـاربٌ  :علیكم الحجج، فاعلموا أن هللا عز�ـز أي

 ي نقمتـه،فـ والر�یع بـن أنـس: عز�ـزٌ  ،وقتادة ،في أحكامه ونقضه و�برامه؛ ولهذا قال أبو العالیة
 في أمره. حكیمٌ 

ى وقال محمد بن إسحاق: العز�ز في نصره ممن �فـر �ـه إذا شـاء، الحكـیم فـي عـذره وحجتـه إلـ
 ".عباده

ه فـي مواضـعه، وهـذه هـي �ضـعمـور �ل أمر من األ ،الحكیم هو الذي �ضع األمور في مواضعها
الحكمــة وضــع األمــور فــي مواضــعها؛ ولــذا إذا ُأوِضــع شــخص علــى عمــٍل مناســٍب لــه فهــو الرجــل 

فتعیینـه حكمـة، وضـعه فـي هـذا المكـان حكمـة؛ ألنـه وضـٌع لألمـور  ،المناسب في المكان المناسب
ون واقعـه في مواضعها، لكن إذا �ان العكس قد �حصل ُ�حسن الظن في شـخص، ثـم �عـد ذلـك �كـ

 خالف ما ُتوقع منه، هذ خالف الحكمة، ومثـل هـذا إذا �ـان أمـره وتبـین أنـه ال �صـلح لهـذا المكـان
 .   -�هللا المستعان–فبقاؤه خالف الحكمة، فال ُبد من اإلتیان �شخٍص مناسب لهذا المكان 
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ُ ِفـي ُظَلـٍل ِمـنَ  "قوله تعالى: ُة َوُقِضـَي األْمـُر َوِ�َلـى َواْلَمالِئَكـ ْلَغَمـامِ  ا{َهْل َیْنُظُروَن ِإال َأْن َ�ْأِتَیُهُم للااَّ
 ].٢١٠[البقرة:للااَِّ ُتْرَجُع األُموُر}
ْأِتَیُهُم َ�ـِإال َأْن  {َهـْل َیْنُظـُرونَ : -صـلوات هللا وسـالمه علیـه- ا للكافر�ن �محمـدٍ دً �قول تعالى مهدّ 

ُ ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة} لفصل القضاء بـین األولـین  ؛امة�عني: یوم القی] ٢١٠[البقرة:للااَّ
ُر َي األْمـ{َوُقِضـولهـذا قـال:  ؛ا فشـرا فخیـر، و�ن شـر� �عملـه، إن خیـرً  واآلخر�ن، فیجزي �ـل عامـلٍ 

ــوُر} ــُع األُم ــى للااَِّ ُتْرَج ــال:  ،]٢١٠[البقرة:َوِ�َل ــِت ا�مــا ق ــال ِإَذا ُدكَّ ــاَء رَ {َك ــا* َوَج ــا َدك� ــَك ألْرُض َدك� ُّ�
ا* َوِجيَء َیْوَمِئٍذ ِ�َجَهنََّم َیْوَمِئٍذ َیَتـَذكَّ وَ  ا َصف� ْكَرى} اُن َوَأنَّـىُر اإلْنَسـاْلَمَلُك َصف� - ٢١[الفجـر: َلـُه الـذِّ

 َ�ْعـُض آَ�ـاِت َر�ِّـَك َیـْومَ  َأْو َ�ـْأِتيَ   َر�ُّـكَ {َهـْل َیْنُظـُروَن ِإال َأْن َتـْأِتَیُهُم اْلَمالِئَكـُة َأْو َ�ـْأِتيَ ]، وقال: ٢٣
 .]١٥٨[األنعام: َ�ْأِتي َ�ْعُض آَ�اِت َر�َِّك}

، عـن هاهنا حدیث الصور �طوله من أوله، عن أبـي هر�ـرة وقد ذ�ر اإلمام أبو جعفر بن جر�رٍ  
ید من أصحاب المسـان ساقه غیر واحدٍ  ،مشهور وهو حدیثٌ  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

عُ  وا ِلَمْوِقِفِهْم ِفـي اْلَعَرَصـاتِ َأنَّ النَّاَس ِإَذا اْهَتمُّ «وغیرهم، وفیه:  ا ِهـْم ِ�اْألَْنِبَیـاِء َواِحـدً وا ِإَلـى َر�ِّ َتَشـفَّ
ـدٍ َتُهـوا إِ َحتَّـى َینْ  ،َواِحًدا، ِمْن آَدَم َفَمْن َ�ْعَدُه، َفُكلُُّهْم َ�ِحیُد َعْنَها  -صـلى هللا علیـه وسـلم- َلـى ُمَحمَّ

ِ ِفـْحـَت اْلَعـْرشِ  تَ هللَِِّ َنا َلَها. َفَیـْذَهُب َفَیْسـُجُد َفِإَذا جاؤوا ِإَلْیِه َقاَل: َأَنا َلَها، أَ  ي َأْن ، َوَ�ْشـَفُع ِعْنـَد للااَّ
ُ، َوَ�ْأِتي فِ  ـمَ َن اْلَغَمـامِ ي ُظَلـل ِمـَ�ْأِتَي ِلَفْصِل اْلَقَضاِء َبْیَن اْلِعَباِد، فُیشّفعه للااَّ اُء  َ�ْعـَد َمـا َتْنَشـقُّ السَّ

ْنَیا، َوَ�ْنِزُل َمْن  ـاِ�َعِة، َوَ�ْنـِزُل َحَمَلـاِلَثـُة ِإَلـى مَّ الثَّاِفیَها ِمَن اْلَمَالِئَكـِة، ُثـمَّ الثَّاِنَیـُة، ُثـالدُّ ُة اْلَعـْرِش لسَّ
ــارُ  ِمــْن  َلُهــْم َزَجــلٌ المالئكــُة، وَ َغَمــاِم و ِفــي ُظَلــل ِمــَن الْ  -َعــزَّ َوَجــلَّ - والَكُرو�ّیــون، َقــاَل: َوَ�ْنــِزُل اْلَجبَّ

ــِبیِحِهْم َ�ُقو  ــْبَحاَن رَ َتْس ــوِت، ُس ــِك َواْلَمَلُك ــْبَحاَن ِذي اْلُمْل ــوَن: ُس ــُل ــُروتِ ْرِش ِذي اْلجَ بِّ اْلَع ــْبَحاَن  ،َب ُس
ــوتُ  ــَق َوَال َ�ُم ــُت اْلَخَالِئ ــِذي ُ�ِمی ــْبَحاَن ال ــوُت، ُس ــِذي َال َ�ُم ــيِّ ال ــّبوح اْلَح ــ، ُس وٌس، َربُّ ُق ــِة دُّ  اْلَمَالِئَك

وٌس، ُسْبحَ  وٌس ُقدُّ وِح، ُقدُّ ْلَطانِ َحاَن ِذي الاَن َر�َِّنا اْألَْعَلى، ُسبْ َوالرُّ  .»، ُسْبَحاَنُه َأَبًدا َأَبًداَمةِ  َواْلَعظسُّ
 ".�هللا أعلم ،وقد أورد الحافظ أبو �كر بن مردو�ه هاهنا أحادیث فیها غرا�ة

 هذا الحدیث حدیث الصور ُمضعَّف عند أهل العلم.
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

 فیه؟ماذا 
 لب:.......طا

 على �ل حال....
 طالب:.......
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ننــا ُنرقــي مــا لــه شــاهد، فمعنــاه أن ضــعفه لــیس إحســب قــوة الشــاهد، و�ذا قلنــا: �مــا لــه شــاهد یبقــى 
�شدید؛ ألنه �قبل الترقیة، وعلى �ل حال الحدیث �طوله ضعیف، و�عض ألفاظـه منهـا مـا هـو فـي 

ر الصحیح، لكنـه مقبـول، ومنهـا مـا شـاهده هذا ال إشكال فیه، ومنها ما له شاهد في غیو الصحیح 
 . یف و�ال فأصل الحدیث �جملته ضعیفضع

 .�هللا أعلم ،وقد أورد الحافظ أبو �كر بن مردو�ه هاهنا أحادیث فیها غرا�ة"
مــا رواه مــن حــدیث المنهــال بـن عمــرو، عــن أبــي عبیــدة بـن عبــد هللا بــن مســعود، عــن  :فمنهـا

 ".مسروق 
 أبي عبیدة هللا بن؟

 .عن أبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعودطالب: 
 عندنا میسرة، ما علَّق علیه؟

 طالب:.......
 ابن مسعود.

 طالب:.......
 ابن مسعود. :�قول: في زاي وخاء

 طالب:.......
ابـن میسـرة؟ لـو رأى مـن الطبرانـي، أم هو عن ابن مسعود، لكن أبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعود 

ل، ُیراجع  ُیراجع. ،كمِّ
 :.......طالب

معـروف أبـو عبیـدة بـن عبـد هللا بـن فما �خالف، لكن هل هو في هذا الموضع هـو المطلـوب، و�ال 
 مسعود.

 طالب:.......
 من مصدر التخر�ج من الطبراني، ُیراجع من مصدر التخر�ج.

 طالب:.......
 طیب.

 .  نعم
ِلـ َمـُع للااَُّ َ�جْ «قـال:  -صـلى هللا علیـه وسـلم-عن ابن مسعود، عـن النبـي  ،عن مسروقٍ " یَن اْألَوَّ

ــَواْآلَخـِر�َن ِلِمیَقــاِت َیــْوٍم َمْعُلــوٍم، ِقَیاًمــا َشاِخَصــًة َأْ�َصـاُرُهْم إِ  ِظــُروَن َفْصــل اْلَقَضــاِء، َماِء، َیْنتَ َلــى السَّ
ُ ِفي ُظَلل ِمَن اْلَغَماِم ِمَن اْلَعْرِش ِإَلى اْلُكْرِسيِّ   .»َوَ�ْنِزُل للااَّ

حــدثنا  قـال: حــدثنا أبـو �كــر بـن عطــاء بـن مقــدم،قـال: نا أبـو زرعــة، وقـال ابـن أبــي حـاتم: حــدث
{َهـْل  سـمعت عبـد الجلیـل القیسـي، �حـدث عـن عبـد هللا بـن عمـرو:�قـول: معتمر بن سـلیمان، 
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ــٍل ِمــَن اْلَغَمــاِم} ُ ِفــي ُظَل ــْأِتَیُهُم للااَّ اآل�ــة، قــال: یهــبط حــین یهــبط،  ]٢١٠[البقرة:َیْنُظــُروَن ِإال َأْن َ�
ت المـاء فـي تلـك صـوِّ فیُ  ،�ین خلقه سبعون ألف حجـاب، منهـا: النـور، والظلمـة، والمـاءو�ینه و 

 ا تنخلع له القلوب.الظلمة صوتً 
ت زهیـر حـدثنا الولیـد قـال: سـألقـال: حدثنا محمد بـن الـوز�ر الدمشـقي، قال: قال: وحدثنا أبي: 

قال:  ]٢١٠قرة:[البْلَغَماِم}ٍل ِمَن ا ِفي ُظلَ {َهْل َیْنُظُروَن ِإال َأْن َ�ْأِتَیُهُم للااَُّ  بن محمد، عن قول هللا:
 ".�الجوهر والز�رجد مكللٌ  ،من الیاقوت ظلل من الغمام، منظومٌ 

 طالب:.......
 ؟ماذا

 طالب:.......
 ابن؟

 طالب:.......
 في هذا الموضع، في هذا الحدیث.

 طالب:.......
عود؛ ن مسبانتهى اإلشكال، فیكون الصواب افي هذا الموضع أبو عبیدة مع عبد هللا ابن مسعود، 

 .ألن مصدر التخر�ج هو المرجع
یـر السـحاب، قـال: هـو غ ]٢١٠[البقرة:{ِفي ُظَلـٍل ِمـَن اْلَغَمـاِم} وقال ابن أبي نجیح، عن مجاهد"

 ولم �كن قط إال لبني إسرائیل في تیههم حین تاهوا.
 ِتَیُهُم للااَُّ َأْن َ�ـأْ  {َهـْل َیْنُظـُروَن ِإاللیـة: وقال أبو جعفر الرازي، عن الر�یع بـن أنـس، عـن أبـي العا

من الغمـام، �هللا  في ظللٍ  �قول: والمالئكة �جیئون ] ٢١٠[البقرة:ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َواْلَمالِئَكُة}
ئكـة فـي وهي في �عض القراءة: "هـل ینظـرون إال أن �ـأتیهم هللا والمال ، تعالى �جيء فیما �شاء

ــــــل مــــــن الغمــــــام ــــــه:  ،"ظل ــــــاِم َونــــــزَل وهــــــي �قول ــــــَماُء ِ�اْلَغَم ُق السَّ ــــــْوَم َتَشــــــقَّ ــــــا{َوَ� ُة ْلَمالِئَك
 ".]٢٥[الفرقان:َتنز�ال}

علـــى مـــا یلیـــق �جاللـــه وعظمتـــه، وأهـــل التأو�ـــل یؤولـــون  -جـــلَّ وعـــال–اإلتیـــان والمجـــيء ثابـــت هلل 
علیـــه –ا لـــه رســـوله هروً�ـــا مـــن إثبـــات الصـــفة التـــي أثبتهـــا هللا لنفســـه، وأثبتهـــ ؛مجیئـــه �مجـــيء أمـــره

 .على ما یلیق �جالله وعظمته -سالمالصالة وال
 طالب:.......

لمطـر و�تقدمـه امن نوع ما ُ�صاحب " قال: هو غیر السحاب ]٢١٠[البقرة:{ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم}"
 .و السحاب أو شيٌء آخر؟ هللا أعلمقبل نزوله، لكن هل ه

 طالب:.......
 ؟ماذا
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 طالب:.......
 ین؟أ

 الب:.......ط
لــیس معنــى هــذا أنهــا ظرفیــة  ]٢١٠بقرة:[ال} ِفــي ُظَلــٍل ِمــَن اْلَغَمــامِ {َهــْل َیْنُظــُروَن ِإال َأْن َ�ــْأِتَیُهُم للااَُّ 
 .ذا هو على ما یلیق �جالله وعظمتهوأن الظرف �حو�ه أو ُ�قله أو �

َنٍة وَ {َسْل َبِني ِإْسَراِئیَل َ�ْم آَتْیَناُهْم ِمْن آَ�ٍة بَ  "قوله تعالى: ْل ِنْعَمةَ َمْن ُیبَ یِّ ْتـُه  للااَِّ ِمـْن َ�ْعـِد َمـا َجاءَ دِّ
َ َشِدیُد اْلِعَقاِب  ْنَیا وَ ُز�َِّن ِللَِّذیَن َ�َفُروا اْلَحَیاُة ال *َفِإنَّ للااَّ یَن اتََّقـْوا َن الَّـِذیَن آَمُنـوا َوالَّـذِ ِمـَ�ْسَخُروَن دُّ

ُ یَ   ] ٢١٢-٢١١:[البقرة}ْرُزُق َمْن َ�َشاُء ِ�َغْیِر ِحَساٍب َفْوَقُهْم َیْوَم اْلِقَیاَمِة َ�للااَّ
َنٍة} ا عن بني إسرائیل: �م قد شاهدوا مع موسى�قول تعالى مخبرً  أي:  ]٢١١لبقرة:[ا{ِمْن آَ�ٍة َبیِّ

ن مـن وضر�ه الحجـر، ومـا �ـا ،وفلقه البحر ،صدقه فیما جاءهم �ه، �یده وعصاه� قاطعةً  جةً حُ 
الت دة الحـر، ومـن إنـزال المـن والسـلوى وغیـر ذلـك مـن اآل�ـات الـداتظلیل الغمام علـیهم فـي شـ

 على وجود الفاعل المختار، وصدق من جرت هذه الخوارق علـى ید�ـه، ومـع هـذا أعـرض �ثیـرٌ 
 اض عنها.أي: استبدلوا �اإل�مان بها الكفر بها، واإلعر  ا،منهم عنها، و�دلوا نعمة هللا �فرً 

ْل ِنْعَمــَة للااَِّ  َ َشــ{َوَمــْن ُیَبــدِّ  تعــالى �مــا قــال] ٢١١رة:[البقِعَقــاِب}ِدیُد الْ  ِمــْن َ�ْعــِد َمــا َجاَءْتــُه َفــِإنَّ للااَّ
ُلوا ِنْعَمَة للااَِّ ا عن �فار قر�ش: إخبارً  نََّم َمُهْم َداَر اْلَبـَواِر * َجَهـَحلُّوا َقوْ ْفًرا َوأَ �ُ {َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن َبدَّ

 ].٢٩-٢٨[إبراهیم: َراُر}َ�ْصَلْوَنَها َوِ�ْئَس اْلقَ 
 ".ثم أخبر تعالى عن تز�ینه الحیاة الدنیا للكافر�ن الذي رضوا بها واطمأنوا إلیها

 الذین.
هـا ممـا بمـروا ن مصـارفها التـي أُ مـومنعوهـا  ،وجمعـوا األمـوال ،رضوا بهـا واطمـأنوا إلیهـا نالذی"
نهـا فـي أنفقوا ما حصل لهم مرضي هللا عنهم، وسخروا من الذین آمنوا الذین أعرضوا عنها، و یُ 

معــادهم،  ابتغــاء وجــه هللا؛ فلهــذا فــازوا �المقــام األســعد والحــظ األوفــر یــوم هطاعــة ر�هــم، و�ــذلو 
لـى فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم، ومسـیرهم ومـأواهم، فاسـتقروا فـي الـدرجات فـي أع

 ".علیین، وخلد أولئك في الدر�ات في أسفل السافلین
اه الشــيء هــو الــذي �جعلــه ُیتمســك �ــه؛ ولــذلكم قــد ُیــز�ن لإلنســان الشــيء القبــیح فیــر  تــز�ین ،التــز�ین
 ،ون �عـض النـاس �فعـل أشـیاءولذلكم تجد ،]٨[فاطر:{َأَفَمْن ُز�َِّن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َفَرآُه َحَسًنا}حسًنا 

ه سـٌك �ـه؛ ألنـومتم ،، بـل هـو متعلـٌق �ـهاو�ألف أشیاء �قذره �ه عموم الناس، وال یرى فـي ذلـك �أًسـ
 فمن ُز�نت له الدنیا تمسك بها، ومن ُز�نت له اآلخرة سعى إلیها. ،ُز�ِّن لهن

عـض تجـدون �فأن یهدینا إلى ما یدلنا و�ثبتنا علـى صـراطه المسـتقیم، و�ال  -جلَّ وعال–فنسأل هللا 
قة مــا القبــائح فیســلكها، وعنــده مــن األعمــال الصــالحة الســا� ضالنــاس �كلمــاٍت �ســیرة ُیــز�ن لــه �عــ

 �جعلها رخیصًة في عینه �كلمٍة أو �كلمات و�تر�ها.
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فهــذا التــز�ین هــو محــط اإلشــكال، اآلن �ثیــًرا مــا �ســأل طالــب العلــم أنــه عنــده حــرص ونهــم لطلــب 
ن لـه العلم، ثـم  �جـد نفسـه فجـأًة تراخـى ال ُبـد أن ُیـز�ن لـه العلـم مـن أجـل أن یرجـع إلیـه، �یـف ُیـز�

 ل العلـم والعلمـاء، ثـم یرجـع، وأ�ًضـا مـا جـاء فـي منـازل العلمـاء،العلم؟ �النصـوص الـواردة فـي فضـ
یشـحن و�قتـدي بهـم، ف ،وما �ستحقونه من رفعٍة في الدنیا واآلخرة، و�قرأ في سیر أهل العلـم العلمـاء

 من حب العلم والحرص علیه والرجوع إلیه.
ن تجـده فـي �ـل وقتـه مـ �ثیـٌر مـن النـاس ُیـز�ن السـفه ،ن لـه الجهـل والسـفه، هـذا موجـودو�ذا لو ُزّ�ـ

ومــع ذلــك هــو راغــب فیمــا هــو فیــه، و�عضــهم یرغــب فیــه وفیمــا  ،التنكیــت �العبــارات البذیئــة والقــذرة
 ن له.�قوله و�تبناه من سفه؛ ألنه ُز�ّ 

ده امـرأة مـن أقـبح النسـاء، تجـد �عـض النـاس عنـ ]٨[فاطر:{َأَفَمْن ُز�َِّن َلُه ُسوُء َعَمِلـِه َفـَرآُه َحَسـًنا}
 .ُز�نت له فرأها �ذلكالمرأة هذه فوتراه ینظر إلیها �أنها أجمل النساء،  ،ن ُخلًقاومن أسوئه

ـــر، وُ�حـــذَّر مـــن ُصـــحبة  ـــه الخی ـــون ل ـــار؛ ألنهـــم ُیز�ن ـــى صـــحبة األخی ـــذلك ُ�َحـــث عل ـــالتز�ین... ول ف
م مـن وهكذا؛ ولذا �تـاب مؤلَّـف مـن �تـب األدب لـه نـوع ِقـد ،األشرار، لماذا؟ ألنهم ُیز�نون له الشر

ن ُز�نـت ثمائة أو أر�عمائة سنة اسمه (ابتالء األخیار �النساء األشـرار) وتجـد هـذا الخیِّـر المسـكیثال
له المرأة ومتمسـًكا فیهـا، و�ـم مـن شـخص علـى هـدى وعلـى تقـى، وعلـى صـالح، ثـم تُـز�َّن لـه هـذه 

علـــى تُـــز�َّن فـــي عینـــه فتقلبـــه، والنســـاء �مـــا جـــاء فـــي األثـــر حبائـــل الشـــیطان قـــوة ضـــاغطة  ،المـــرأة 
ــالرجــال؛ ألن لــدیهم هــذه الشــهوة   زت فــیهم تجــدهم یتنــازلون عــن �ثیــر مــنوهــذه والغر�ــزة التــي ُركِّ

 األمور.
إذا �حث عن زوجة تجده یبحث عن الجمـال أكثـر مـن غیـره،  ،ومنهم طالب علم ،و�عض الشباب

علیـه -و�عضهم یبحث عن المال، و�عضهم...إلى آخره، ومن ُوفِّق یبحث عن الدین وصیة النبـي 
یِن َتِرَ�ْت َیَداكَ «: -الصالة والسالم  .»َفاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

نَّة، و�ان من المناصر�ن والمنتصر�ن لها  قیل:فخطب امرأة،  ،وعمران بن حطان �ان من أهل السُّ
نكسـب  ،فیها جمال، وقال: اآلن نضمن هذا الجمال، والـدین �ـأتي �الـدعوةو�ان  ،من الخوارج إنها

 الـدین �ـأتي �الـدعوة وُتهـدى، ،هذا �ثیر من طالب العلم، �ثیر ممن یبحث عن امـرأة أجرها، �قول 
نــه إبینمــا الجمــال مــا �ــأتي، مــا الــذي حصــل لعمــران بــن حطــان؟ صــار مــن رؤوس الخــوارج، حتــى 

�ســبب تــأثیر هــذه المــرأة، وتــز�ین الشــر والخــروج مــن ِقبــل هــذه  -رضــي هللا عنــه–مــدح قاتــل علــي 
 عان.المرأة، �هللا المست

 هموجدنا من �عـض طـالب العلـم الـذین تزوجـوا نسـاء أقـل ممـا یلیـق بهـم فـي االسـتقامة و�ـذا، تجـد
 تساهلوا في �ثیٍر من األمور، فعلى اإلنسان أن �حرص على دینه الذي هو رأس ماله.

 �ا شیخ.                   ، نعم
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ُ َیْرُزُق َمْن َ�َشاُء ِ�َغْیرِ ولهذا قال تعالى: " أي: یـرزق مـن �شـاء مـن ] ٢١٢[البقرة:ِحَسـاٍب} {َ�للااَّ
: ي الحـدیثفـ�مـا جـاء  ،وال تعداد في الـدنیا واآلخـرة بال حصرٍ  ا جز�الً �ثیرً  خلقه، و�عطیه عطاءً 

 ِمـْن َوَال َتْخَش  ،ِفْق ِبَاللُ َأنْ «: -صلى هللا علیه وسلم-وقال النبي  ،»اْبَن آَدَم، َأْنفْق ُأْنفْق َعَلْیكَ «
لصـحیح ا]، وفـي ٣٩[سـبأ:ْخِلُفُه}�ُ {َوَما َأْنَفْقـُتْم ِمـْن َشـْيٍء َفُهـَو وقال تعالى:  ،»ِإْقَالَال  ِذي اْلَعْرشِ 

َماِء َصبیحة ُ�لِّ َیْوٍم، «  َوَ�ُقـولُ  ،ِط ُمْنِفًقـا َخَلًفـاللَُّهمَّ َأعْ ُهَما: اَأَحدُ  :َیُقولُ فَأنَّ َمَلكین َیْنِزَالِن ِمَن السَّ
ْن َماِلـَك مِ َوَهْل َلَك  ي، َماِلي!اْبُن آَدَم: َمالِ  �قول« وفي الصحیح ،»ِط ُمْمسكا تلًفااْآلَخُر: اللَُّهمَّ َأعْ 

ْقَت َفأَ  َذِلـَك َفـَذاِهٌب َوَتاِرُ�ـُه  ؟ َوَمـا ِسـَوى ْمَضـْیتَ ِإالَّ َما َأَكْلَت َفَأْفَنْیَت، َوَما َلبْسَت فأبلیَت، َوَمـا َتَصـدَّ
 ".»ِللنَّاسِ 

حــد �قــول: مــال وارثــي أ هــل هنــاك »؟َمالــهِ  َأَحــبُّ ِإلیــه ِمــن ُكــْم َمــاُل َواِرِثــهِ َأ�ُّ «وقــد جــاء فــي الحــدیث 
مـال وارثـك مـا أ�قیـت لـه، وشـححت �ـه، و�خلـت �ـه، ومالـك مـا  ،أحـد هأحب إلـي مـن مـالي؟ مـا فیـ

 .في سبیل هللا ابتغاء مرضاة هللا أنفقته
ْنَیا َدارُ «: أنه قال -صلى هللا علیه وسلم-وفي مسند اإلمام أحمد عن النبي " اَر َلُه، َمْن َال دَ  الدُّ

 .  »َوَماُل َمْن َال َماَل َلُه، َوَلَها َ�جَمُع َمْن َال َعْقَل َلهُ 
ـیَن مُ قوله تعـالى:  ُ النَِّبیِّ ـًة َواِحـَدًة َفَبَعـَث للااَّ ـِر�نَ {َكـاَن النَّـاُس ُأمَّ  َن َوَأنـزَل َمَعُهـُم اْلِكَتـابَ  َوُمْنـِذِر�َبشِّ

ُهُم وُتـوُه ِمـْن َ�ْعـِد َمـا َجـاَءتْ أُ ال الَّـِذیَن ِفیـِه إِ  َیْحُكَم َبْیَن النَّاِس ِفیَما اْخَتَلُفوا ِفیِه َوَما اْخَتَلـفَ ِ�اْلَحقِّ لِ 
ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِلَما اْختَ  َناُت َ�ْغًیا َبْیَنُهْم َفَهَدى للااَّ ُ َیْهـیِه ِمَن اْلحَ َلُفوا فِ اْلَبیِّ ي َمـْن َ�َشـاُء دِ قِّ ِ�ِإْذِنِه َ�للااَّ

 ]٢١٣[البقرة:ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم}
ادة، عـن أخبرنا همام، عن قتـقال: حدثنا أبو داود،  قال: قال ابن جر�ر: حدثنا محمد بن �شار،

 ،وآدم عشـرة قـرون، �لهـم علـى شـر�عة مـن الحـق ، قال: �ان بین نـوحٍ عكرمة، عن ابن عباسٍ 
ان النـاس نذر�ن. قال: و�ذلك هـي فـي قـراءة عبـد هللا: �ـفاختلفوا، فبعث هللا النبیین مبشر�ن وم

 أمة واحدة فاختلفوا.
 ".ندارورواه الحاكم في مستدر�ه، من حدیث بَ 

 ُبندار.
 ".خرجاهولم �ُ  اإلسناد ثم قال: صحیح ،ندار محمد بن �شارمن حدیث بُ "

 طالب:........
 هو محمد بن �شار. ،ُبندار محمد بن �شار

 طالب:........
 .  وهو یروي عن ُغندر محمد بن جعفر ، محمد بن �شار شیخ البخاري، ولقبه ُبندار،ال ال
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النـاس  هـا: �ـانؤ بي بن �عـب: أنـه �ـان �قر الرازي، عن أبي العالیة، عن أُ  و�ذا روى أبو جعفرٍ "
 فاختلفوا فبعث هللا النبیین مبشر�ن ومنذر�ن. واحدةً  أمةً 

ــًة َواِحــدَ فــي قولــه: وقــال عبــد الــرزاق: أخبرنــا معمــر، عــن قتــادة  ــاُس ُأمَّ  ]٢١٣:[البقرةًة}{َكــاَن النَّ
ث ل نبي �عفكان أو ،فبعث هللا النبیین مبشر�ن منذر�ن ،ا، فاختلفواقال: �انوا على الهدى جمیعً 

 ".أوالً  وهكذا قال مجاهد، �ما قال ابن عباسٍ  ،انوحً 
 ان، نعم.، خبر �افكان أول نبيٍّ ُ�ِعث نوٌح أو نوًحا؟ �ان أول تصیر خبرً 

{َفَبَعَث ، ا�انوا �فارً  �قول: ]٢١٣[البقرة:{َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة}وقال العوفي، عن ابن عباس: "
ِر�َن َوُمْنِذِر�َن} ُ النَِّبیِّیَن ُمَبشِّ  ].٢١٣[البقرة:للااَّ

 واا ومعنـى؛ ألن النـاس �ـانوا علـى ملـة آدم، حتـى عبـدوالقول األول عن ابن عباس أصح سـندً 
 ألرض.ا�عثه هللا إلى أهل  فكان أول رسولٍ  -علیه السالم- ااألصنام، فبعث هللا إلیهم نوحً 

ِه َوَمـا اْخَتَلـَف ِفیـِه ِإال َتَلُفـوا ِفیـِفیَمـا اخْ  {َوَأنزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب ِ�اْلَحقِّ ِلَیْحُكَم َبْیَن النَّـاسِ ولهذا قال: 
َناُت َ�ْغًیا َبْیَنُهمْ الَِّذیَن ُأوُتوُه ِمْن َ�ْعِد َما َجاءَ   ] ٢١٣:[البقرة}ْتُهُم اْلَبیِّ

وما حملهم على ذلك إال البغـي مـن �عضـهم علـى �عـض،  ،أي: من �عد ما قامت الحجج علیهم
ــَن اْلَحــقِّ ِ�ِإذْ  ــِه ِم ــوا ِفی ــا اْخَتَلُف ــوا ِلَم ــِذیَن آَمُن ُ الَّ ــَدى للااَّ ــِه َ�للااَُّ {َفَه ــدِ ِن ــى ِصــ َیْه ــاُء ِإَل ــْن َ�َش َراٍط ي َم

 ].٢١٣[البقرة:ُمْسَتِقیٍم}
، عــن أبــي هر�ــرة فــي وقــال عبــد الــرزاق: حــدثنا معمــر، عــن ســلیمان األعمــش، عــن أبــي صــالحٍ 

ُ الَِّذیَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَلُفوا ِفیـِه ِمـَن اْلَحـقِّ قوله:   -قـال: قـال النبـي ]٢١٣[البقرة:}ِ�ِإْذِنـهِ  {َفَهَدى للااَّ
ُلـوَن َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة، نَ  َنْحـنُ «: -صلى هللا علیه وسلم وًال اْلَجنَّـَة، النَّـاِس ُدُخـ ْحـُن أّولُ اْآلِخـُروَن اْألَوَّ

ُ لِ  ،بید أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا من الحـق، فهـذا  َلُفوا ِفیهِ َما اْختَ وأوتیناه ِمْن َ�ْعِدِهْم، َفَهَداَنا للااَّ
 ".» َغٍد ِللنََّصاَرى وِد، َوَ�ْعدَ ا ِلْلَیهُ  َلَنا ِفیِه َتَبٌع، َفَغدً َفالنَّاُس  ،الیوم الذي اختلفوا فیه، َفَهَداَنا َلهُ 

ُروَن َنْحـُن اْآلِخـ« صحیفة همام بن ُمنبِّه التي یرو�هـا عـن أبـي هر�ـرة فـي أولهـا ،هذا أول الصحیفة
ا�قون  وأمتـه  -المصـالة والسـعلیـه ال–�عني �النسـبة للزمـان محمـٌد  »اْآلِخُرونَ « ،»َیْوَم اْلِقَیاَمةِ  السَّ

 آخر األمم، لكن في البعث ودخول الجنة هم السا�قون.
ا َبـٌع، َفَغـدً تَ َنـا ِفیـِه لَ َفالنَّـاُس  ،َفَهَداَنا َلـهُ «�عني یوم الجمعة » فهذا الیوم الذي اختلفوا فیه«�قول: 
 .»َوَ�ْعَد َغٍد ِللنََّصاَرى « ،السبت »ِلْلَیُهودِ 

  .س، عن أبیه، عن أبي هر�رةو طاو  ، عن ابنثم رواه عبد الرزاق، عن معمرٍ "
ُ وقال ابن وهب، عن عبد الرحمن بن ز�د بن أسلم، عن أبیه فـي قولـه:  َمُنـوا لَّـِذیَن آا{َفَهـَدى للااَّ

لجمعــة، فاتخــذ الیهــود یــوم افــاختلفوا فــي یــوم ] ٢١٣[البقرة:ِلَمــا اْخَتَلُفــوا ِفیــِه ِمــَن اْلَحــقِّ ِ�ِإْذِنــِه}
 .لیوم الجمعة -صلى هللا علیه وسلم– . فهدى هللا أمة محمدٍ السبت، والنصارى یوم األحد
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محمـد  واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق، والیهـود بیـت المقـدس، فهـدى هللا أمـة
 للقبلة. 

صـلي فمنهم من یر�ع وال �سجد، ومنهم من �سجد وال یر�ـع، ومـنهم مـن � ،واختلفوا في الصالة
 للحق من ذلك.  وهو �مشي، فهدى هللا أمة محمدٍ وهو یتكلم، ومنهم من �صلي 

واختلفــوا فــي الصــیام، فمــنهم مــن �صــوم �عــض النهــار، ومــنهم مــن �صــوم عــن �عــض الطعــام، 
 للحق من ذلك. فهدى هللا أمة محمدٍ 
ا، ان نصـرانی� ، وقالت النصارى: �ـ��افقالت الیهود: �ان یهود -علیه السالم- واختلفوا في إبراهیم

 للحق من ذلك.  ا، فهدى هللا أمة محمدٍ ا مسلمً نیفً وجعله هللا ح
ــ -علیــه الســالم-واختلفــوا فــي عیســى ــالوا ألمــه بهتاًن ــه الیهــود، وق ــفكــذبت � ــه ا، وجعلا عظیًم ت

 -یـه وسـلمصـلى هللا عل- ا، وجعله هللا روحه، و�لمته، فهدى هللا أمـة محمـدٍ ا وولدً النصارى إلهً 
 للحق من ذلك.

ُ الَّــــِذیَن آَمُنــــوا ِلَمــــا اْخَتَلُفــــه: وقــــال الر�یــــع بــــن أنــــس فــــي قولــــ َن اْلَحــــقِّ وا ِفیــــِه ِمــــ{َفَهــــَدى للااَّ
الخــتالف، أي: عنــد االخــتالف أنهــم �ــانوا علــى مــا جــاءت �ــه الرســل قبــل ا ]٢١٣[البقرة:ِ�ِإْذِنــِه}

، تـاء الز�ـاةوحده، وعبادته ال شر�ك له، و�قـام الصـالة و�ی -عزَّ وجلَّ –أقاموا على اإلخالص هلل 
علــى  اموا علــى األمــر األول الــذي �ــان قبــل االخــتالف، واعتزلــوا االخــتالف، و�ــانوا شــهداءفأقــ

ون، ، وقـوم شـعیب، وآل فرعـ، وقـوم هـود، وقـوم صـالحٍ على قوم نوحٍ شهداء الناس یوم القیامة 
 غوهم، وأنهم قد �ذبوا رسلهم.أن رسلهم قد بلَّ 

ء إلـى م القیامة، �هللا یهـدي مـن �شـاولیكونوا شهداء على الناس یو (وفي قراءة أبي بن �عب: 
ــة المخــرج مــن الشــبهات والضــالالت  ،)صــراط مســتقیم ــة �قــول: فــي هــذه اآل� ــو العالی و�ــان أب

 والفتن.
 َیْهــِدي َمــْن {َ�للااَُّ �مــا هــداهم لــه. قالــه ابــن جر�ــر: و أي: �علمــه،  ]٢١٣[البقرة:{ِ�ِإْذِنــِه} وقولــه:
 خلقه". أي: من] ٢١٣[البقرة:َ�َشاُء}

 جـاء فــي الـدعاء المـأثور وفــي اسـتفتاح صــالة اللیـل "اهـدني لمــا اخُتلـف فیـه مــن الحـق �إذنــك" ولـذا
 نعم.

ُ َیْهِدي َمـْن َ�َشـاُء}" أي: ]  ٢١٣[البقرة:ِقیٍم}{ِإَلـى ِصـَراٍط ُمْسـتَ خلقـه  أي: مـن] ٢١٣[البقرة:{َ�للااَّ
 والحجة البالغة.ة وله الحكم

�ـان إذا قـام  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ل هللا وفي صـحیح البخـاري ومسـلم عـن عائشـة أن رسـو
اللَُّهـمَّ، َربَّ ِجْبِر�ـَل َوِمیَكاِئیـَل َوِ�ْسـَراِفیَل، َفـاِطَر السـموات َواْألَْرِض، َعـاِلَم «من اللیل �صلي �قـول: 

ــَهاَدِة َأْنــَت َتْحُكــُم َبــْیَن ِعَبــاِدَك ِفیَمــا َ�ــاُنوا ِفیــِه َ�ْخَتِلُفــوَن، اْهــِدنِ  ي ِلَمــا اختلــَف ِفیــِه ِمــَن اْلَغْیــِب َوالشَّ
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وفي الـدعاء المـأثور: اللهـم أرنـا الحـق  ،»اْلَحقِّ ِ�ِإْذِنَك، ِإنََّك َتْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیمٍ 
ل، واجعلنـا ا علینـا فنِضـجتنا�ه، وال تجعله ملتبسً ا وارزقنا ا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل �اطالً حق� 

 ".اللمتقین إمامً 
 صلِّ على محمد.  مالله

      
  
 
   
  
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


